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• Spôsoby integrácie CAM vo svete

• Legislatívne postavenie CAM v európskych krajinách

• Postavenie komplementárnej medicíny na Slovensku 

• Problémy vychádzajúce z nedostatočnej regulácie CAM

• Ako ich začať riešiť?



CAM a onkologické ochorenie

• Mnohí pacienti s 
onkologickým ochorením

využívajú
komplementárnu liečbu

popri alebo po
konvenčnej liečbe:

o zvládanie fyzických vedľajších
účinkov konvenčnej liečby

o zlepšenie kvality života po
konvenčnej liečbe

o pomoc pri celkovom zvládaní
stresu a negatívnych emócií, ktoré 
s takýmto ochorením prichádzajú 
(nie všetky CAM metódy sú 
primárne zamerané na fyzické 
problémy)



Keďže záujem o nekonvenčné a doplnkové možnosti
liečby celosvetovo narastá, vzniká tak potreba

efektívnejšie integrovať jednotlivé systémy v praxi. 

Nárast spotrebiteľského dopytu a dostupnosť služieb
v oblasti komplementárnej medicíny však predbehol

vývoj politiky vlády a zdravotníckych profesií.



• Aj v dôsledku veľkého 
dopytu po CAM sa 

postavenie konkrétnych 
druhov nekonvenčných 

terapií v niektorých 
krajinách mení a postupne 

sa stávajú súčasťou 
štátneho systému 

zdravotníctva

• Vo väčšine prípadov ide 
striktne o druhy, ktoré 

spĺňajú podmienky určené 
regulačnými orgánmi 

daných krajín, ako napr.: 
• akupunktúra

• reflexológia

• herbálna terapia

• homeopatia 

• chiropraktika



TM/CAM
Tradičná medicína (TM)

• termín používaný na označenie systémov 
TM ako je tradičná čínska medicína, 
indická ajurvéda a arabská unani
medicína a rôznych foriem domorodej 
medicíny daných krajín

• Afrika, Latinská Amerika, juhovýchodná 
Ázia, krajiny západného Pacifiku

Komplementárna/doplnková medicína (CAM)

• TM sa označuje ako doplnková, alternatívna 
alebo nekonvenčná v krajinách s 
dominantným západným (alopatickým) 
systémom zdravotnej starostlivosti, kde sa 
používa ako doplnok ku konvenčnej 
medicíne

• Európa, Severná Amerika, Austrália



Snaha o integráciu CAM vo svete

• najväčší pokrok v začlenení tradičných medicínskych systémov do 
národnej politiky zaznamenala Ázia 

• dva základné politické modely integrácie: 

o integrovaný prístup - moderná a tradičná medicína je integrovaná 
prostredníctvom lekárskeho vzdelávania a praxe (Čína, Vietnam) 

oparalelný prístup - moderná a tradičná medicína je oddelená v 
rámci národného systému zdravotníctva (India, Južná Kórea)



Problémy
Integrovaný systém
• Redukcia tradičného systému medicíny na úkor západného (Čína)
• zhoršenie kvality vzdelávania na mnohých univerzitách dôsledkom nových 

prepojených hybridných sylabov štúdia a absolventov, ktorí neboli dostačujúci ani v 
jednom ani v druhom obore (India)

Paralelný systém
• Rôzne financovanie liekov spôsobilo rôznu finančnú zodpovednosť a rôzne príjmy, 

absencia silného centrálneho kontrolného mechanizmu, ktorý by zabezpečil 
spravodlivé rovnaké štandardy a prerozdeľovanie financií (Južná Kórea)



Efektívne integračné stratégie:

• podporia komunikáciu a vzájomné porozumenie medzi odlišnými lekárskymi 
systémami

• zhodnotia TM/CAM medicínu v jej celistvosti

• Integrácia prebieha ako na teoretickej, tak aj na klinickej úrovni

• poskytnú vzdelávacie programy aj pre konvenčný aj pre TM/CAM systém

• zabezpečia spravodlivé rozdelenie zdrojov medzi TM/CAM a konvenčnú medicínu

• vytvoria národnú liekovú politiku, ktorá zahŕňa aj konkrétne lieky TM/CAM



Postavenie CAM v európskych krajinách

• Prístup k jednotlivým druhom CAM je rôzny vzhľadom na odlišnú históriu a 
tradíciu v jednotlivých európskych krajinách. 

• Uznesenia Európskeho parlamentu a Parlamentného  zhromaždenia Rady 
Európy odporúčajú silnejšiu harmonizáciu tzv. “nekonvenčnej medicíny” v 
Európe, aby mali pacienti v EÚ rovnaké práva týkajúce sa zdrav. starostlivosti

• Podľa EÚ je však na každom členskom štáte, aby sám organizoval a reguloval 
svoj systém zdravotnej starostlivosti (ako aj CAM). 

• Rôzne spôsoby regulácie však môžu vytvárať problémy, najmä v 
dodržiavaní štandardov poskytovanej zdravotnej starostlivosti.



o 17 štátov má všeobecnú 
CAM legislatívu, z toho 11 

má špecifický zákon a 6 
má sekcie týkajúce sa 

CAM začlenené do 
všeobecných zákonov 

týkajúcich sa zdravotnej 
starostlivosti

o 22 krajín nemá CAM 
legislatívu, môžu však  

regulovať špecifické CAM 
liečby



Slovensko
• CAM nie je predmetom slovenskej legislatívy

• Zákony charakterizujú zdrav. starostlivosť 
ako 

ako 
„súbor pracovných činností, ktoré 

vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane 
poskytovania liekov, zdravotníckych 
pomôcok a dietetických potravín.” 

• Do kategórie zdravotníckych pracovníkov 
zaraďuje zákon fyzickú osobu, ktorá 

vykonáva zdravotnícke povolanie. Zákon 
však nestanovuje, že zdravotná starostlivosť 

starostlivosť musí byť vykonávaná výlučne 
zdravotníckymi pracovníkmi.

Dôsledkom toho legislatíva nemá 
jasné pravidlá regulácie 

poskytovateľov zdrav. 
starostlivosti, ktorí nespadajú pod 

kategóriu zdravotných 
pracovníkov. Keďže poskytovanie 

CAM zákony na Slovensku 
nezakazujú, vykonávať takýto 
druh činnosti môže ktokoľvek. 



Nejednotná a nedostačujúca regulácia
• Rôznorodosť regulácie negatívne ovplyvňuje pacientov, lekárov, 

poskytovateľov CAM a výskumníkov v tejto oblasti

Nerovné štandardy 
poskytovanej 

starostlivosti pre 
pacientov

Brzdí kooperáciu 
profesionálov – rôzne 

profesionálne „pozadie”, 
spôsobuje odlišné štandardy 
poskytovateľov, čo vplýva na 

nedôveru lekárov, 
medicínskych špecialistov atď. 

Brzdí výskum
efektívnosti a účinnosti 
daných metód, pretože 

poskytovatelia a 
metódy nie sú 

porovnateľné medzi 
krajinami a preto sa 
dajú aplikovať len v 

úzkom národnom alebo 
kultúrnom kontexte



Každodenné problémy pacientov

• Pacienti nehovoria o CAM s lekárom:

o „bojím sa, že ma lekár nepodporí“ 

o „lekár má negatívny názor na CAM“

o „CAM s lekárom nepotrebujem riešiť, 
pretože moja komplementárna liečba 

nesúvisí s konvenčnou“ 

o „lekár nemá čas na rozhovor o CAM“ 

• Pacienti skúšajú CAM bez 
podpory, rady, informovanosti:

• Experimentovanie na sebe

• Negatívne skúsenosti s 
metódou

• Negatívne skúsenosti s 
poskytovateľom

• Zhoršenie zdravotného stavu

• škodlivé/nebezpečné metódy



Ako začať? 
Lekári

• efektívna komunikácia s pacientom 
o CAM vychádzajúca zo sociologických 

a antropologických výskumov využívania 
komplementárnej medicíny

Pacienti
• efektívna a bezpečná edukácia 

onkologických pacientov o tom, 
ako CAM funguje, ktoré CAM 

možnosti sú pre nich vhodné, ako 
ich bezpečne využívať

SPOLUPRÁCA 

ODBORNÍKOV A 
ODBORNÍKOV

ODBORNÍKOV A 
PACIENTOV

Pre lepšiu zdravotnú starostlivosť!



Ďakujem za pozornosť


